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1. Dzisiejszej niedzieli przeżywamy nasze DOŻYNKI PARAFIALNE z uroczystą Mszą św.  

w intencji Rolników oraz ich Rodzin o godz. 12.00. Zapraszam wszystkich do wspólnego 

dziękczynienia za wszelkie Boże błogosławieństwo i dobro. Proszę też o modlitwę w intencji  

tegorocznych zbiorów (tego, co już zebrane i co jeszcze wzrasta, czekając na zbiory). 

 

2. W bieżącym tygodniu, 4 września, przypada pierwszy piątek miesiąca; tego dnia od godzin 

porannych umówiona wizyta u Chorych w naszej Wspólnocie; popołudniu okazja do spowiedzi 

św. od godz. 16.30; o 17.00 – Komunia Św. poza Mszą św. a następnie podczas Mszy św. 

sprawowanej o godz. 17.30. Zapraszam dzieci i dorosłych.  

Dzień później, 5 września, przypada pierwsza sobota miesiąca. Tego dnia od godz. 7.30 

zapraszam do wspólnego Różańca, następnie Msza św. nowennowa, wraz z nabożeństwem do NS 

NMP (jako nasz kolejny krok w przygotowaniu do Jasnogórskiego Nawiedzenia Maryi). 

 

3. Także w najbliższą sobotę, 5 września, o godz. 15.00, przeżywać będziemy w naszej Wspólnocie 

uroczystość Pierwszej Komunii. W tym drugim z przeniesionych w tym roku terminów 

komunijnych Chrystusa Eucharystycznego przyjmie pozostałe 6-ro dzieci. Proszę o modlitwę w 

intencji dzieci oraz ich rodzin! Pielgrzymowanie do Lichenia tegorocznych dzieci komunijnych z 

ich rodzicami, ze względów bezpieczeństwa, zostaje natomiast przełożone na rok przyszły na 

komunijną Rocznicę.  

 

4. W niedzielę za tydzień, przypadającą już 6 września, zapraszam wszystkie dzieci klas I-ch, 

rozpoczynające swoją edukację szkolną oraz najmłodszych u progu edukacji przedszkolnej na Mszę 

św. na godz. 10.30 z poświęceniem tornistrów i plecaków. Tym samym po przerwie wakacyjnej 

wznowione zostaną o godz. 10.30 Msze św. niedzielne ze słowem dla dzieci. 

 

5. Jednocześnie już teraz zapraszam w sobotę 12 września, na godz. 9.00, Dzieci mające w bieżącym 

roku szkolnym przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej wraz z ich Rodzicami bądź 

Opiekunami. Będzie to spotkanie informacyjno-organizacyjne związane z przygotowaniem do 

uroczystości Komunijnej w rozpoczętym właśnie roku szkolnym. Proszę pamiętać o zasłonięciu 

twarzy. 

 

6. Z kolei na godz. 10.00 tego samego dnia, tj. w sobotę 12 września, zapraszam z kolei młodzież 

klas VIII naszej parafii na spotkanie rozpoczynające przygotowanie do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania. Wszystkich obowiązkowo proszę o obecność i zachowanie zasad bezpieczeństwa. 

 

7. Cały czas przypominam o zasadach bezpieczeństwa, tj. zasłonięciu twarzy przez obecnych 

wewnątrz kościoła, o bezpiecznych odległościach na powietrzu; cały czas proszę, byśmy zwłaszcza 

w kościele pamiętali o dobru i bezpieczeństwie innych. Mamy potwierdzone przypadki epidemiczne 

także w naszym mieście. Dziękuję za okazywaną w te sposób odpowiedzialność i miłość bliźniego! 

 

 

Ks. Piotr Waszak 


